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İyonlaştırıcı Radyasyon Uygulamalarında 

Fizikçi/Fizik Mühendisi 

  

• Bakım, Onarım, Servis 

•  Ar-Ge 

•  Üretim 

•  Diğer 

 

    

• Nükleer ve Radyolojik Tekniklerin Uygulaması 

– Radyasyondan Korunma ve Güvenlik                                          
(Tıp, sanayi, nükleer tek. Taşıma, atık vb) 

– Nükleer Güvenlik 

– Medikal Fizik 

– Endüstriyel Uygulamalar 

– Nükleer Teknoloji 

 

 

 

 

 
 

 

 



Fizik Mühendisleri Odası 

FMO SMM Yönetmeliği SMM hizmetleri  

MADDE 5 – (1) FM, NEM ve MM mesleğinin bu Yönetmelikte 

kapsamı belirtilen başlıca hizmet alanları şunlardır:  

a) Etüt, araştırma ve fizibilite hizmetleri,  

b) Proje hizmetleri,  

c) Araştırma ve geliştirme,  

ç) Danışmanlık hizmetleri, 

d) Keşif, şartname ve ihale dosyası hazırlama,  

e) Kesin hesap hizmetleri,  

f) Eğitim hizmetleri,  

g) İşletme hizmetleri,   



FMO SMM Yönetmeliği 

 

Radyasyondan Korunma   

Sektörel Anlamda  

Beklentilerin en yüksek olduğu  

Alanların başındadır. 

 

 

Radyasyondan Korunma 

SMM Yönetmeliğinin en önemli kısmını kapsamaktadır. 

 

  

Fizik Mühendisleri Odası 



1) Radyasyon kaynakları ve cihazların bulunduğu laboratuvarın, tesislerin planlanması, 

zırhlanma hesaplarını yapmak, (Ek ibare:RG-14/6/2015-29386) zırhlama projeleri 

hazırlamak, projelerini incelemek ve onaylamak.  

2) Nükleer ve radyolojik tesislerde, radyasyondan korunmayla ilgili ölçüm programlarını 

hazırlamak ve uygulamak, halkın ve çevrenin radyasyon korunması için radyasyon 

kaynaklarının güvenliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak, tehlike durumu 

planlarını hazırlamak ve gerektiğinde planda belirtilen hususların yerine getirilmesini 

sağlamak.  

3) Radyoaktivite ölçüm cihazlarının test, kalibrasyon ve kabul kontrollerini yapmak.  

4) Radyasyon kaynakları ve/veya cihazların seçimine bağlı olarak, radyasyon alanlarının 

planlanmasında radyasyon güvenliği kriterlerinin uygulanmasını sağlamak.  

5) Radyasyon kaynaklarının takibini ve sızıntı testlerini yapmak, uygun ve güvenli 

koşullarda depolanmasını ve güvenli taşınmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, 

kayıtlarını tutmak.  

Radyasyondan Korunması 

FMO SMM Yönetmeliği 



6) Radyoaktif kaynaklarla çalışılan tesislerde meydana gelen 

radyoaktif atıkların yönetimiyle ilgili tedbirleri almak, alınmasını 

sağlamak.  

(Değişik RG/28540 - 26.01.2013) 7) Radyasyon görevlilerinin kişisel 

doz takibi ile risk değerlendirmelerini yapmak ve doz raporu 

düzenlemek.  

8) Doğal radyasyon düzeyleriyle ilgili ölçüm ve değerlendirmeler 

yapmak.  

9) Radyasyon kaynaklarıyla çalışan görevlilerin ve sorumluların 

radyasyondan korunmasıyla ilgili eğitimlerini yapmak. 

FMO SMM Yönetmeliği 

Radyasyondan Korunması 



FMO SMM Yönetmeliği 

b) Diagnostik radyoloji;  

1) Radyolojik cihazların teknik şartnamelerini hazırlamak, 

performans, doğruluk, kabul testlerini ve kalite kontrol 

programına uygun kalibrasyonları yapmak.  

2) Çalışanların, hastaların ve halkın radyasyon güvenliğini 

sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak.  

3) Klinik görüntüleme prosedürlerini optimize etmek.  

Radyasyondan Korunması 



 

c) Radyasyon onkolojisi;  

1) Tüm tedavi koşulları için hasta dozuyla ilgili gerekli ve yeterli bilgileri elde ederek 
doz hesaplarını yapmak.  

2) Tedavi planının en doğru şekilde uygulanması ve hastanın radyasyon güvenliği 
için gerekli yöntem ve düzeneklerin teminini ve kullanılmasını sağlamak.  

3) Tedavi amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon yayan cihazların kalite temini 
programlarının protokollere uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak.  

4) Radyasyon korunması görevlisiyle birlikte tesiste faaliyet gösteren cihazlar için 
olası kaza durumu için tehlike durumu planını hazırlamak ve bir tehlike 
durumunda planda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.  

5) Özel radyasyon korunması hususlarını göz önünde bulundurarak yeni cihazların 
seçimine ve yeni tesislerin planlanmasına yardımcı olmak ve zırhlama 
hesaplarını yapmak.  

6) Radyoaktif kaynakların depolanmasını, uygulama yöntemlerini, çalışma 
sistemlerini ve denetimli alanları yönetmek.  

7) Tesiste çalışanların radyasyon korunması konusunda eğitiminde görev almak.  

8) Radyasyon kaynaklarının stok kontrollerini yapmak.  

 

 

FMO SMM Yönetmeliği 
Radyasyondan Korunması 



ç) Nükleer tıp;  

1) Tedavi ve teşhis amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon 
yayan veya radyasyon görüntüleyen cihazların kalite temini 
programlarının protokollere uygun olarak düzenli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak.  

2) Radyofarmasötik üretiminde üretim planlamasını yapmak.  

3) Nükleer tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoizotoplar 
ve radyofarmasotiklerin belirlenen depolama ve çevreye 
salıverme limitlerinin kontrollerini yapmak.  

4) Kullanılan radyonüklitlerin sınıflandırılması, saklanması ve atık 
olanların belirlenmesi. 

FMO SMM Yönetmeliği 

Radyasyondan Korunması 



Nükleer tesisler 
1)Yakıt ve kor dizayn hesaplamalarını yapmak.  

2) Kalite temini ve denetiminde bulunmak.  

3) Nükleer atıkların kontrolü ve yönetimini yapmak.  

4) Nükleer tesislerde çalışanların düzenleyici kuruluş tarafından 

belirlenen esas ve kriterler doğrultusunda radyasyon güvenliğini 

sağlamak.  

5) Çevre etkilerinin incelenmesini ve projelendirilmesini yapmak. 

FMO SMM Yönetmeliği 



Çevre Kirliliği 

 
3) Nükleer teknikler kullanarak çevre kirliliği ölçme ve değerlendirmesini yapmak.  

4) Radyoaktif atıkların belirlenmesi, fiziksel korunumunun sağlanması, depolanması, 

taşınmasını planlamak ve kontrollerini yapmak.  

5) Çevresel radyoaktif kirlilik ölçümleri yapmak.  

 
 

FMO SMM Yönetmeliği 



İş güvenliği uzmanlığı;  

 
3) Çalışma yerlerinde doğal radyasyon ölçümleri ve doz 

hesabı yapmak ?????  

2) Radyoaktif paratonerlerin radyasyondan korunması 
için önlem almak ve kayıtlarını tutmak. 

FMO SMM Yönetmeliği 



 

Malzeme bilimi ve endüstriyel uygulamalar;  
 

1) Gama, x-ışını, nötron ve beta grafikleri yapmak ve 
değerlendirmek.  

3) Nükleer teknikler kullanılarak her türlü numunenin nitel ve nicel 
analizlerini yapmak ve değerlendirmek.  

 

FMO SMM Yönetmeliği 
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    Radyasyon kaynaklarının yaygın şekilde kullanıldığı  

   ve nükleer güç santrallerinin gündeme geldiği  

   bir  süreç yaşamaktadır. 

 
                                           BU SÜREÇ  

         
: 

          “RADYASYONDAN KORUNMA” 

 Gibi Yaşamsal Öneme Sahip Bir Konuyu da    

                Gündeme Getirmektedir 

Ülkemiz 

 



Türkiyede Durum 

                      50 Radyasyon Onk. Merkezi 

                     110 Nükleer Tıp Merkezi 

                         12 Medikal Fizik Lisans Üstü  

                              Eğitim Programı 

 

 İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynağı Sayısı 

                     2014 yılı için 

 Tıbbi Uygulamalar – 20656 adet 

 Endüstriyel Uygulamalar -7534 adet 

 Kişisel Dozimetre Kullanan kişi sayısı >40 000 

 



 

Radyasyondan Korunma 
     

 

 

 

               Nükleer Tesisler ve   Radyasyon Uygulamalarının  

     sınır tanımayan etkileri nedeniyle  

                       

                      Radyasyondan Korunma 

                 PEK ÇOK GELİŞMİŞ ÜLKENIN    

      

                     öncelikleri arasında yer almaktadır.  

     

 
    

 

 

     

 

 

ETKİN BİR KORUNMA 

   YETKİN UZMANLARLA SAGLANIR 

         
     

 



     

 

 

 

. 

        

 

 

 

         

     
    

 

 

     

 

 

. 

 

Article 4- Article 34- Article 79- Article 82 

Radyasyondan Korunma Uzmanı 

Article 4- Article 79- Article 83 

Medikal Fizik Uzmanı 

AB Councıl Dırectıve 2013/59/EURATOM  

of 5 December 2013 

EURATOM 



 
Radyasyondan Korunma Uzmanı 

     

 

an individual or, if provided for in the     

               national legislation, a group of individuals  

 

 

 

 
 

         

 
    

 

 

•      

 

 

 

 having the knowledge, training and experience 

  needed to give radiation protection advice in order        

           ensure the effective protection of individuals,  

 and whose competence in this respect is recognised  

 by the competent authority;  

 

 

 Article 4 

                   "radiation protection expert" means 



 
Radyasyondan Korunma Uzmanı 

 

 

Article 82  

Radiation protection expert  

1. Member State shall ensure that the radiation protection expert 

gives competent advice to the undertaking on matters relating to 

compliance with applicable legal requirements, in respect of 

occupational and public exposure.  

 
2. The advice of the radiation protection expert shall cover, where 

relevant, but not be limited to, the following:  

(a) optimisation and establishment of appropriate dose constraints;  

(b) plans for new installations and the acceptance into service of new 

or modified radiation sources in relation to any engineering controls, 

design features, safety features and warning devices relevant to 

radiation protection;  

. 

        



 

Radyasyondan Korunma Uzmanı 
     

 

 

 

            

 

 

 

         

  

             RADYASYONDAN KORUNMA UZMANIDIR 
    

 

 

     

 

 

(f) appropriate radiation monitoring instrumentation;  

g) quality assurance;  

(h) environmental monitoring programme;  

 

 

                  

                       (c) categorisation of controlled and supervised   

  areas;  

(d) classification of workers;  

(e) workplace and individual monitoring 

 programmes and related personal dosimetry;  

     



 

Radyasyondan Korunma Uzmanı 
     

 

 

 

            

 

 

 

         

  

             RADYASYONDAN KORUNMA UZMANIDIR 
    

 

 

     

 

 

         (i) arrangements for radioactive waste management;  

(j) arrangements for prevention of accidents and incidents;  

(k) preparedness and response in emergency exposure situations;  

(l) training and retraining programmes for exposed workers;  

(m) investigation and analysis of accidents and incidents and appropriate 

remedial actions;  

 

 

n) employment conditions for pregnant and breastfeeding workers;  

(o) preparation of appropriate documentation such as prior risk 

assessments and written procedures;  The radiation protection expert 

shall, where  appropriate, liaise with the medical physics expert. 

 

     



 
Radyasyondan Korunma Uzmanı 

     

        ÜLKEMİZİN  
   

          1968 tarihli Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde, 

          1991 tarihli Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde 

          1994 tarihli Radyoterapi Yönetmeliğinde 

          2000 tarihli Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde     

                  yer almıştır. 
        . 

        

 

 
 

         

     
    

 

 

     

 

 

Bu tanım mevcut Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde 

 Radyasyon Güvenliği Danışmanı olarak yer almaktadır. 

Hazırlanmakta olan yeni mevzuatta ise  

Bu tanıma yer verilmemektedir.!!! 

 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 



 

 Radyasyondan Korunma Konusunda 

   yaşanan sıkıntıların çözülmesinde  

   Akademisyen ve Uzmanların birikimlerini ülke 

hizmetine sunmak üzere  

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği 

23.Eylül. 2012 tarihinde kurulmuştur. 



 

. 

 

 

 

Temel Hedef 

•  Radyasyondan Korunma Uzmanlığının Mesleki  

   tanınırlığının sağlanması,  

•  İstihdamı,  

• Akademik ve mesleki eğitimler için öncülük etmektir. 

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği 

 



 

. 

 

 

 

Radyasyondan Korunma Uzmanı: Üniversitelerin fizik, fizik 

mühendisliği ve nükleer enerji mühendisliği alanlarından mezun 

 

Radyasyondan korunma ve güvenlik alanında uluslararası yetkin 

kuruluşlarca belirlenen kriterlere uygun tezli lisansüstü eğitime ve 

en az 2 yıllık deneyime sahip kişileri,  

 

Medikal Fizik veya radyasyon içeren sanayi kollarında tezli 

lisansüstü eğitim programları kapsamında teorik ve uygulamalı 

radyasyondan korunma ve güvenlik derslerini uluslararası 

kriterlere uygun olarak alan en az 2 yıllık deneyime sahip olan 

kişileri, 

 

  Radyasyondan Korunma  Uzmanları Derneği 



 

. 

 

 

Radyasyondan korunma ve güvenlik konusunda ulusal 

ve uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip, lisansüstü 

eğitime eşdeğer sertifikalı eğitim programlarına katılarak 

belge alan ve radyasyon içeren alanlarda fiilen en az 2 yıl 

deneyime sahip kişileri, 

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği 



  

2014 yılında 
                     Üyesi olmuştur. 

Delft University of Technology (The Netherlands) 

European Federation of Organisations for Medical Physics (EFOMP) (Europe) 

Greek Atomic Energy Commission (GAEC) (Greece) 

Jožef Stefan Institute (Slovenia) 

Norwegian Radiation Protection Agency (Norway) 

Nuclear Research and consultancy Group (the Netherlands) 

Radiation Protection Centre (Lithuania) 

Radyasyondan Korunma Uzmanlari Dernegi Association (RADKOR) (Turkey) 

 

 

Roland Eötvös Physical Society (Hungary) 

Public Health England (United Kingdom) 

Slovenian Radiation Protection Administration (SRPA) (Slovenia) 

Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) (Switzerland) 

UHasselt (Belgium) 

European Organization for Nuclear Research (CERN) (Europe) 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) (Germany) 

University of Groningen (RUG) (The Netherlands) 

Institut national des sciences et techniques nucléaires - INSTN-CEA (France)  

Belgian Nuclear Research Centre (SCK•CEN) (Belgium) 

 

http://euterp.eu/associates.asp?ID=2
http://euterp.eu/associates.asp?ID=3
http://euterp.eu/associates.asp?ID=4
http://euterp.eu/associates.asp?ID=7
http://euterp.eu/associates.asp?ID=8
http://euterp.eu/associates.asp?ID=9
http://euterp.eu/associates.asp?ID=10
http://euterp.eu/associates.asp?ID=14
http://euterp.eu/associates.asp?ID=5
http://euterp.eu/associates.asp?ID=6
http://euterp.eu/associates.asp?ID=13
http://euterp.eu/associates.asp?ID=11
http://euterp.eu/associates.asp?ID=15
http://euterp.eu/associates.asp?ID=16
http://euterp.eu/associates.asp?ID=17
http://euterp.eu/associates.asp?ID=18
http://euterp.eu/associates.asp?ID=19
http://euterp.eu/associates.asp?ID=19
http://euterp.eu/associates.asp?ID=19
http://euterp.eu/associates.asp?ID=19
http://euterp.eu/associates.asp?ID=19
http://euterp.eu/associates.asp?ID=19
http://euterp.eu/associates.asp?ID=1


AKADEMİK VE MESLEKİ EĞİTİM 



  Member States shall ensure that arrangements are 

made for the establishment of education, training and 

retraining to allow the recognition of radiation 

protection experts and medical physics experts, as well 

as occupational health services and dosimetry services, 

in relation to the type of practice.  

 

 
Member States may make arrangements for the 

establishment of education, training and retraining 

to allow the recognition of  radiation protection 

officers, if such recognition is provided for in 

national legislation.  

AB Council Directive 2013/59/EURATOM  

of 5 December 2013 



TÜRKİYE’de RKU  Eğitimi 

     1975 yılında AÜ Fizik Mühendisliği Bl.de  

     1978 yılında Dicle Üniversitesinde ?? 

     2000 yılında HÜ  NBE başlatılmış programlar    

     sürdürülememiştir. 

 

      

 

Ülkemizde 

Halen sürdürülen bir RKU eğitim program 

 YOKTUR!!!! 

 



Dünyada ve Avrupadaki Gelişmeler  

                          IAEA 

         2000’Lİ YILLARIN BAŞINDA                

    Ülkelerin  

  Radyasyondan Korunma altyapısının güçlendirilmesi ve  

         RK Eğitimini öncelikleri arasında almıştır.. 

 

 

 

- Bölgesel Eğitim Kursları  

    - Post Graduate Eğitim Merkezleri  

kurulmasına yönelik  

Projeler başlatılmıştır.  

 

. 



  IAEA Projeleri 

                        Türkiye 

      Avrupa Bölgesi için düzenlenen Projelerde 

                               yer almıştır.  

                          

  

- 

       Birçok IAEA eğitimi ülkemizde gerçekleştirilmiş 

Bu konuda gelişmiş ülkelerde işbaşında eğitimlere gidilmiş 

                               Bilimsel Geziler  

                              Gerçekleştirilmiştir. 



TRAINING COURSE SERIES No. 18 

 

 

 

Postgraduate Educational Course in 

Radiation Protection and the 

Safety of Radiation Sources 

Standard Syllabus 

 

 

 

 

 

 
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 

AGENCY, VIENNA, 2002 

 



                   AB Projeleri  

      2000 li yılların  

     başında RK Eğitimi ile  

     ilgili yeni düzenlemeler  

    başlatılmıştır. 



Enetrap European Network on Education and    

                   Training in Radiological Protection 
 

 Avrupa’da  Radyasyondan Korunma ve Güvenlik Kültürü  

  konusunda ciddi  bir gelişim ihtiyacı ortaya konulmuştur 

. 

Bunun bir parçası RKU ve RKS  

• eğitimlerinin oluşturulması, 

• harmonizasyonu  

• tanınırlığı olmuştur. 

Öğrenci ve eğitim merkezi sayısının azalmasına karşın eğitim 

imkanlarının birleştirilmesi 

 



ERPC  Mevcut Avrupa Radyasyondan Korunma Kursları   

EMRP European Masters in Radiation Protection (Erasmus 

kapsamında) 

ECVET European Credit System Vocational Training 

 

 http://www.sckcen.be/enetrap/ 



   ENETRAP IIMain results -RPE 



 

Yeni ve yenilikçi yaklaşımlar 

Eğiticilerin Eğitimi 

Yeni BSS in adaptosyonu 

Genç ve deneyimli her grup için eğitim 

Web tabanlı eğitim olanakları 

http://enetrap3.sckcen.be/en 

http://enetrap3.sckcen.be/en


ENETRAP series: projects -limited duration -focusing on specific 

deliverables -disseminate through website, presentations,  

 

EUTERP : evolution from project to sustainable platform -for RP 

trainers, RPE, RPO, other RP professionals -associates -information 

exchange mainly through website, newsletter, workshops 

 

  ENETRAP 6FP (2005-2007) 

  EUTERP Platform (2006-2009) 

  ENETRAP II 7FP (2009-2012) 

  EUTERP Foundation 2010 

  ENETRAP III 7FP (2014-2018) 



RKU, RKSve RG olarak çalışanların eğitimlerini; 

 geliştirmek, harmonize etmek ve  

profesyonellerin  

Ülkeler Arası Hareketliliğini Sağlamak 

 

     The Platform for European Training and Education in Radiation Protection  

 
             2010 yılında Foundation-Vakıf olarak YASAL sıfat kazanmıştır. 

 

                                                  www.euterp.org 

 



 

IRPA: International Radiation Protection Association http://www.irpa.net/ 

 

ENEN Association :European Nuclear Education Networkhttp://www.enen-assoc.org/ 

 

EURADOS :European Radiation Dosimetry Grouphttp://www.eurados.org/ 

 

MELODI :Multidisciplinary European Low Dose Initiative http://www.melodi-online.eu/ 

 

 

NERIS :European Platform on Preparedness for Nuclear and Radiological   

             Emergency Response and Recovery http://www.eu-neris.net/ 

ALLIANCE : European Radioecology Alliancehttp://er-alliance.org/ 

EAN :European ALARA Network  http://www.eu-alara.net/ 

EMAN:European Medical Alara Network  http://www.eman-network.eu/ 

EFOMP : EFOMP - European Federation of Organisations for Medical Physics 

                http://www.efomp.org/ 

http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=127
http://www.irpa.net/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=125
http://www.enen-assoc.org/
http://www.enen-assoc.org/
http://www.enen-assoc.org/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=106
http://www.eurados.org/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=126
http://www.melodi-online.eu/
http://www.melodi-online.eu/
http://www.melodi-online.eu/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=108
http://www.eu-neris.net/
http://www.eu-neris.net/
http://www.eu-neris.net/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=107
http://er-alliance.org/
http://er-alliance.org/
http://er-alliance.org/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=105
http://www.eu-alara.net/
http://www.eu-alara.net/
http://www.eu-alara.net/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=140
http://www.eman-network.eu/
http://www.eman-network.eu/
http://www.eman-network.eu/
http://euterp.eu/other_projects_networks.asp?pageID=14&subpageID=141
http://www.efomp.org/
http://www.efomp.org/


EUTEMPE-RX 

TRASNUSAFE 

NUSHARE 

PETRUS 

GENTLE 

 

CINCH 

MEDRAPET 

 

 

 
PROJELER 

http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=119
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=119
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=119
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=121
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=122
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=120
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=123
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=124
http://euterp.eu/other_projects.asp?pageID=12&subpageID=128


The European Masters in Radiation Protection 

(EMRP) 

 

. 

 

 

The European Masters in Radiation Protection (EMRP) will thus 

define the 2nd year of a European Master’s 

degree in radiation protection specifically to address the needs of: 

 

- research in laboratories and universities, 

- medical applications (both diagnosis and therapy) of ionizing  

  radiations and radioactive isotopes, 

 

-industrial applications of ionizing radiations (energy and non-  

 energy sectors), 

- public and environmental radiation protection, 

- nuclear power plant operation, dismantling and decommissioning, 

- management of nuclear waste. 

     The EMRP will be an essential component in maintaining a high 

level of radiation protection knowledge in the  future. 



 

. 

 

 

• Joseph Fourier University (UJF) 

• Institut National des Sciences et Technique Nucléaires 

(INSTN), 

• The Czech Technical University in Prague (CTU) 

• The North Highland College UHI (NHC), 

The European Master’s Degree in Radiation Protection  

    (EMRP) 



The core curriculum includes: 

•  atomic and nuclear physics, 

•  detection and measurements methods, dosimetry, 

• biological effects of radiation, 

• legal and regulatory basis, 

• operational radiation protection, 

• radiation protection of the public and the environment. 

 

. 

 

 

The European Master’s Degree in Radiation Protection  

    (EMRP) 



 

. 

 

 

The European Master’s Degree in Radiation Protection  

    (EMRP) 
   Additional competencies will be acquired through the study of 

specific modules, e.g.: 

• general industry, using sealed or unsealed   sources, 

    installations, 

• medical installations, using sealed or unsealed sources, 

• decommissioning and waste management, 

• non-ionizing radiation, 

• naturally occurring radioactive materials. 

• nuclear installations, including power plants and research 



 

HERCA 

 

 

 

• HERCA was created in 2007 at the initiative of the French Nuclear Safety 

Authority (ASN)  

• HERCA is a voluntary association of the Radiation Safety Authorities in Europe  

• HERCA is also a forum for the Radiation Safety Authorities to share information 

and experience, in particular with regard to the practical transposition of European 

legislation and international recommendations. 

 

 

 

    

 

The goal of HERCA is 

 to contribute to a high level of radiation protection  

throughout Europe  

 

 



Faydalı linkler 

 

http://science.iit.edu/programs/graduate/master 

  

http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Samenwerken/Faciliteiten

/ 

Reactor_Institute_Delft/Professional_education/ 

 

. 

 

 

http://www.radman.co.uk/default.aspx 

https://www.google.com.tr/?gws_rd=ssl#q=TU+Delft+Radiation+Protection+Center
http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Samenwerken/Faciliteiten/Reactor_Institute_Delft/Professional_education/
http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Samenwerken/Faciliteiten/Reactor_Institute_Delft/Professional_education/
http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Samenwerken/Faciliteiten/Reactor_Institute_Delft/Professional_education/
http://www.tnw.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TNW/Samenwerken/Faciliteiten/Reactor_Institute_Delft/Professional_education/
http://www.radman.co.uk/default.aspx


                ÖNGÖRÜMÜZ 

 

. 

 

 

EĞİTİM 

“İlgili Üniversiteler, Uzman Sivil Toplum Kuruluşları, Düzenleyici 

kuruluşlar ve Son kullanıcılar” dan temsilcilerin yer alacağı çalışma 

grupları ile ülke koşullarına uygun eğitim ve öğretime yönelik  

 

                        “ PROJELER” başlatılmalıdır. 

 

Projeler kapsamında Avrupa ve Dünyadaki eğitim 

programlarına entegre olunmalıdır. 

 
     

 

  

 

 

 Türkiye 

 Radyasyondan Korunma Alanında 

 AKADEMİK / MESLEKİ  

 Özgün Eğitim Programlarını  İVEDİLİKLE başlatmalıdır. 

 

 



 

. 

 

 

 

  RKU ve RKS Mesleki tanımları, yetki ve statüleri 

                             Ulusal mevzuatta  

                                yerini almalıdır. 

 
  

 

 

 

RKU Danışmanlığı zorunluluk arzetmelidir. 

                ÖNGÖRÜMÜZ 

RKU ve RKS yeterliliğine dair  

akreditasyon  koşulları ve kurumları oluşturulmalıdır. 



 

AKADEMİK ve MESLEKİ EĞİTİMİ 
 

Uluslararası Yaklaşımlar 

  23 Ekim 2015 FMO 

DAHA FAZLA GEÇ KALMAMALIDIR.. 

 
www.radkor2015.org 

 

 

                                          TÜRKİYE 

RADYASYONDAN KORUNMA VİZYONUNU OLUŞTURMAK İÇİN 


